
Vervangende onderdelen van Nobel Biocare
Instructies voor gebruik

Belangrijk: lees dit eerst. 
Afwijzing van aansprakelijkheid: 
Dit product maakt deel uit van een veelomvattend concept en mag alleen worden 
gebruikt in combinatie met de bijbehorende originele producten volgens de instructies 
en aanbevelingen van Nobel Biocare. Als u producten van andere fabrikanten op niet-
aanbevolen wijze gebruikt in combinatie met producten van Nobel Biocare, vervallen alle 
garanties en andere verplichtingen, expliciet of impliciet, van Nobel Biocare. Het is de 
plicht van de gebruiker van producten van Nobel Biocare om te bepalen of een bepaald 
product al dan niet geschikt is voor de specifieke patiënt en de omstandigheden. 
Nobel Biocare wijst elke aansprakelijkheid af, expliciet of impliciet. Nobel Biocare wijst 
eveneens elke verantwoordelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of andere 
schade die het gevolg is van of verband heeft met professionele beoordelingsfouten 
of uitvoeringsfouten bij het gebruik van Nobel Biocare-producten. De gebruiker is 
tevens verplicht om de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot dit product van 
Nobel Biocare en de toepassingen daarvan regelmatig te bestuderen. Bij twijfel moet 
de gebruiker contact opnemen met Nobel Biocare. Aangezien de gebruiker bepaalt 
hoe dit product wordt gebruikt, is de gebruiker ook zelf verantwoordelijk voor dit 
gebruik. Nobel Biocare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die hieruit 
voortvloeit. Mogelijk beschikken enkele producten in deze gebruiksaanwijzing niet over 
de vereiste wettelijke vergunningen om in alle landen verkocht te worden. 

Beschrijving:
Vervangende onderdelen worden gedefinieerd als prothetische componenten en 
instrumenten in het productassortiment van Nobel Biocare die essentieel zijn om 
bestaande prothetische restauraties te behouden bij patiënten met uitgefaseerde 
implantaten, ofwel implantaten die niet meer op de markt worden gebracht. 

Vervangende onderdelen en componenten van Nobel Biocare zijn op basis van het 
gebruik onderverdeeld in de volgende categorieën: 

NobelPerfect®-systeem: 
-  Instrumenten voor restauratieve procedures: afdrukstiften, implantaatanalogen.

-  Definitieve restauratieve componenten: abutments.

- Tijdelijke restauratieve componenten: Healing Abutments.

Brånemark System® Novum: 
-  Instrumenten voor restauratieve procedures: implantaatanalogen. 

Brånemark System®:
-  Tijdelijke prothetische componenten: Healing Caps.

-  Definitieve restauratieve componenten: abutments, Ball Attachment-behuizingen 
(kunststof kap met O-ring).

Steri-Oss™ en Replace™ External Hex:
-  Tijdelijke restauratieve componenten: tijdelijke copings.

-  Definitieve restauratieve componenten: abutments.

Immediate Provisional Implant (IPI):
-  Tijdelijke componenten: copings en kappen.

Beoogd gebruik:
NobelPerfect®-systeem:
-  De Impression Copings (afdrukstiften) zijn voorgefabriceerde instrumenten die 

rechtstreeks worden bevestigd op het implantaat en worden gebruikt om de locatie 
en de richting van tandheelkundige implantaten, via een gesloten- of open-lepel-
afdruktechniek, over te brengen van de boven of onderkaak van een patiënt naar een 
werkmodel van een tandtechnisch laboratorium (gipsmodel) in combinatie met een 
implantaatanaloog. 

-  De laboratoriumcomponenten zoals de implantaatanalogen zijn alleen bestemd voor 
gebruik in het tandtechnisch laboratorium op het gipsmodel. Laboratoriumschroeven 
worden gebruikt voor het tijdelijk vastzetten van de abutments op de 
implantaatanalogen.

-  Implantaatabutments zijn bedoeld voor gebruik als ondersteuning van vervangende 
gebitselementen in de onder- of bovenkaak om de kauwfunctie te herstellen.

-  Healing Abutments zijn bedoeld voor gebruik als tijdelijke componenten op een enossaal 
implantaat ter ondersteuning van de genezing van het zachte weefsel.

Brånemark System® Novum:
-  De laboratoriumcomponenten zoals de implantaatanalogen zijn alleen bestemd voor 

gebruik in het tandtechnisch laboratorium op het gipsmodel. Laboratoriumschroeven 
worden gebruikt voor het tijdelijk vastzetten van de abutments op de 
implantaatanalogen. 

Brånemark System®:
-  Healing Caps zijn bedoeld voor gebruik als tijdelijk component om het zachte weefsel 

te laten genezen.

-  Implantaatabutments zijn bedoeld voor gebruik als ondersteuning van vervangende 
gebitselementen in de onder- of bovenkaak om de kauwfunctie te herstellen. 

-  De kunststof kappen met O-ring zijn bedoeld voor gebruik in de onder- of bovenkaak 
en worden gebruikt voor de ondersteuning van vervangende gebitselementen om de 
kauwfunctie te herstellen.

Steri-Oss™ en Replace™ External Hex:
-  Tijdelijke copings zijn bedoeld voor gebruik in de onder- of bovenkaak voor de 

ondersteuning van vervangende gebitselementen om de kauwfunctie te herstellen.

-  Implantaatabutments zijn bedoeld voor gebruik als ondersteuning van vervangende 
gebitselementen in de onder- of bovenkaak om de kauwfunctie te herstellen.

Immediate Provisional Implant (IPI):
-  De kappen zijn bedoeld voor gebruik als tijdelijk component om het zachte weefsel te 

laten genezen.

-  De copings zijn bedoeld voor gebruik in de onder- of bovenkaak voor de ondersteuning 
van vervangende gebitselementen om de kauwfunctie te herstellen.

Indicaties:
NobelPerfect®-systeem: 
-  Voor de afdrukstiften en laboratoriumcomponenten is geen ziekte, aandoening of 

populatie gespecificeerd en daarom is de indicatie voor gebruik hetzelfde als het 
beoogde gebruik. 

-  Implantaatabutments in combinatie met tweefase enossale implantaten worden gebruikt 
als basis voor het verankeren van het vervangende gebitselement in een van beide 
kaken. Restauraties variëren van één tot meerdere elementen tot een volledige prothese 
met gecementeerde of verschroefde supraconstructie.

-  De Healing Abutments zijn voorgefabriceerde prothetische componenten die 
rechtstreeks op een tandheelkundig enossaal implantaat worden geplaatst en zijn 
bedoeld als tijdelijke componenten bij restauraties variërend van een enkele tand tot een 
volledige tandboog.

Brånemark System® Novum: 
-  Voor laboratoriumcomponenten zoals implantaatanalogen is geen ziekte, aandoening 

of populatie gespecificeerd en daarom is de indicatie voor gebruik hetzelfde als het 
beoogde gebruik. 

Brånemark System®:
-  Healing Caps zijn voorgefabriceerde prothetische componenten die rechtstreeks op 

een tandheelkundig enossaal implantaat worden geplaatst en zijn bedoeld als tijdelijke 
componenten bij restauraties variërend van een enkele tand tot een volledige tandboog.

-  Implantaatabutments in combinatie met tweefase enossale implantaten worden gebruikt 
als basis voor het verankeren van het vervangende gebitselement in een van beide 
kaken. Restauraties variëren van een enkele tand tot een volledige tandboog.

-  De kunststof kappen met O-ring zijn voorgefabriceerde prothetische componenten 
die rechtstreeks op een tandheelkundig enossaal implantaat worden geplaatst en zijn 
bedoeld als tijdelijke componenten bij restauraties variërend van een gedeeltelijke tot 
een volledige tandboog.

Steri-Oss™ en Replace™ External Hex:
-  Tijdelijke copings in combinatie met tweefase enossale implantaten worden gebruikt als 

basis voor het verankeren van het vervangende gebitselement in een van beide kaken. 
Restauraties variëren van één tot meerdere elementen tot een volledige prothese met 
gecementeerde of verschroefde supraconstructie.

-  Implantaatabutments in combinatie met tweefase enossale implantaten worden gebruikt 
als basis voor het verankeren van het vervangende gebitselement in een van beide 
kaken. Restauraties variëren van één tot meerdere elementen tot een volledige prothese 
met gecementeerde of verschroefde supraconstructie.

Immediate Provisional Implant (IPI):
-  De kappen zijn voorgefabriceerde prothetische componenten die rechtstreeks op een 

tandheelkundig enossaal implantaat worden geplaatst en zijn bedoeld als tijdelijke 
componenten bij restauraties variërend van meerdere tanden tot een volledige 
tandboog.

-  De copings zijn voorgefabriceerde prothetische componenten die rechtstreeks op een 
tandheelkundig enossaal implantaat worden geplaatst en zijn bedoeld als tijdelijke 
componenten bij restauraties variërend van meerdere tanden tot een volledige 
tandboog.

Contra-indicaties:
Er geldt een contra-indicatie voor het plaatsen van de restauratieve componenten bij:

–  Patiënten die medisch gezien niet in staat zijn om een orale chirurgische ingreep te 
ondergaan.

–  Patiënten bij wie de afmetingen, het aantal of de gewenste posities van de implantaten 
niet zodanig kunnen worden gerealiseerd dat deze voor een veilige ondersteuning van 
functionele of uiteindelijk parafunctionele belasting zorgen. 

-  Patiënten die allergisch of overgevoelig zijn voor de titaniumlegering Ti-6Al-4V (titanium, 
aluminium, vanadium). Er geldt een contra-indicatie voor het plaatsen van afdrukstiften 
bij: 

-  Patiënten die allergisch of overgevoelig zijn voor titaniumlegering Ti-6Al-4V (titanium, 
aluminium, vanadium), polyoxymethyleen (POM), PEEK (polyetheretherketon), 
PBT (polybutyleentereftalaat), roestvrijstaal, acetaal kunststof, polyethyleentereftalaat 
wit (PET) of goudlegering.

Voor laboratoriumcomponenten: 

- Niet bekend. 

Aandachtspunten:
Een nauwe samenwerking tussen de implantoloog of kaakchirurg, de behandelaar die de 
restauratie uitvoert en het tandtechnisch laboratorium is essentieel voor een succesvolle 
implantaatbehandeling. Het wordt ten sterkste aangeraden de chirurgische instrumenten 
en prothetische componenten van Nobel Biocare alleen te verwerken met Nobel Biocare-
implantaten, aangezien de combinatie van niet bij elkaar passende componenten kan 
leiden tot mechanische defecten en/of defecten aan instrumenten, weefselbeschadiging 
of onbevredigende esthetische resultaten. 
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Het wordt artsen ten zeerste aangeraden om, ongeacht hun ervaring met implantaten, 
een speciale training te volgen voordat ze met een nieuwe behandelmethode beginnen. 
Nobel Biocare biedt een breed scala van cursussen voor verschillende kennis- en 
ervaringsniveaus. Ga voor meer informatie naar www.nobelbiocare.com.

Pas een nieuwe behandelmethode de eerste keer altijd toe in aanwezigheid van een 
ervaren collega, om eventuele complicaties te vermijden. U kunt hiervoor gebruik maken 
van het wereldwijde mentornetwerk van Nobel Biocare. 

Zorg ervoor dat de instrumenten en het instrumentarium die tijdens een ingreep worden 
gebruikt, altijd in goede staat verkeren en de implantaten of andere componenten nooit 
kunnen beschadigen. De gebruikte instrumenten zijn klein; zorg er daarom voor dat de 
patiënt deze niet kan inslikken of inademen. 

gebruik geen tijdelijk cement bij het cementeren van keramische kronen vanwege het 
verhoogde risico op microfracturen. Voor een goed behandelresultaat op de lange termijn 
raden we aan de patiënt na implantaatplaatsing met voldoende regelmaat te controleren 
en de patiënt te wijzen op een goede mondhygiëne. 

Instructies voor gebruik:
NobelPerfect-systeem:
Afdrukstift en implantaatanaloog: 
1.  Steek de afdrukstift in het implantaat. Zorg ervoor dat de verbinding schoon is en vrij 

is van weefsel. Gebruik de Unigrip™-schroevendraaier en draai de schroef handmatig 
aan. 

2.  Maak een röntgenfoto om te controleren of de afdrukstift goed op zijn plaats zit. 

3.  Zorg ervoor dat de inkeping van de afdrukstift (waar de Unigrip™-schroevendraaier 
in past) is uitgeblokt. 

4.  Spuit stevig afdrukmateriaal (polyethermateriaal of polyvinylsiloxaan) rondom de 
afdrukstift en in de lepel. Leg de afdruk vast. 

5.  Verwijder het uitblokmateriaal uit de inkeping van de Unigrip™-schroevendraaier 
op de afdrukstift. Verwijder de afdrukstift. 

6.  Bevestig de afdrukstift op de overeenkomende implantaatanaloog en plaats het 
geheel terug in de afdruk. 

7.  Stuur de afdruk naar het tandtechnisch laboratorium. 

Abutment:
Laboratoriumprocedure:

1.  Vervaardig een werkmodel met gingivamasker. 

2.  Plaats de abutment op de implantaatanaloog en controleer de occlusale ruimte. 

3.  Prepareer de abutment indien gewenst. Breng geen wijzigingen aan de 
abutmentverbinding aan. 

4.  Vervaardig de kroon met de NobelProcera®-techniek of met een conventionele 
giettechniek, de implantaatanaloog kan worden gebruikt om de implantaatverbinding 
te beschermen. 

Klinische procedure:

5.  Verwijder de tijdelijke restauratie, indien van toepassing. 

6.  Zorg ervoor dat de verbinding vrij is van vreemd materiaal voordat u de restauratie 
bevestigt. 

7.  Reinig en desinfecteer de abutment voordat u deze in de mond van de patiënt plaatst. 

8. –  Zet het abutment vast tot 35 Ncm met behulp van de Unigrip™-schroevendraaier en 
de Manual Torque Wrench Prosthetic. 

9.  Cementeer de definitieve kroon op gebruikelijke wijze nadat het schroefgat is 
afgedicht. 

Voorkom overtollig cement. Maak een röntgenfoto ter bevestiging dat alles goed op zijn 
plaats zit. Als een vervangende schroef nodig is voor een NobelPerfect®-restauratie, dient 
een overeenkomende NobelReplace®-schroef te worden besteld (voor NP: artikelnummer 
36818, voor RP en WP: artikelnummer 29475). 

Let op: gebruik geen tijdelijk cement bij het cementeren van keramische kronen vanwege 
het verhoogde risico op microfracturen. 

Healing Abutment:
1.  Selecteer een geschikt Healing Abutment en controleer de occlusale ruimte.

2.  Reinig, indien nodig, de interface voordat u de Healing Abutment plaatst. Bevestig 
deze en draai aan met de Unigrip™-schroevendraaier. Het wordt aanbevolen 

de definitieve plaatsing van het abutment te controleren aan de hand van een 
röntgenfoto.

Brånemark System® Novum:
Laboratoriumprocedure:

1.  Bevestig de Analoogbevestiging Novum op de respectieve afdrukstiften.

2.  Vervaardig een gipsmodel met verwijderbaar zacht weefsel.

3.  Volg de verzendinstructies van de NobelProcera®-scan- en ontwerpservice. 

Brånemark System®:
Healing Cap:

Klinische procedure:

1.  Selecteer een geschikte Healing Cap en controleer de occlusale ruimte.

2.  Bevestig deze op het implantaat en draai aan met de Unigrip™-schroevendraaier.

Abutment gehoekt:
1.  Selecteer een geschikt abutment en controleer de occlusale ruimte.

2.  Bevestig op het implantaat en draai het aan.

Abutment Complete EsthetiCone:
1.  Selecteer een geschikt abutment en controleer de occlusale ruimte.

2.  Bevestig op het implantaat en draai de schroef vast met de schroevendraaier met 
meerdere elementen.

Kunststof kap met O-ring:
1.  Bevestig de kap op de Ball Attachment.

2.  Breng een kleine hoeveelheid met licht uit te harden acryl rondom elke kunststof 
kap en plaats de prothese over de kappen.

3.  Verwijder de prothese van de abutments, vul de lege ruimten op met het met licht 
uit te harden acrylmateriaal en laat uitharden. 

4.  Voltooi de prothese.

Steri-Oss™ en Replace™ External Hex:
PME tijdelijke coping:

Klinische procedure:

1.  Plaats de PME tijdelijke coping op de PME abutment en controleer de occlusale 
ruimte.

2.  Wijzig de hoogte van de coping extraoraal, indien nodig.

3.  Vervaardig een brug met de conventionele techniek.

Directe abutment:
Laboratoriumprocedure:

1.  Maak een gipsmodel.

2.  Plaats de abutment op de implantaatanaloog in het gipsmodel en controleer 
de occlusale ruimte.

3.  Vervaardig een kroon met de conventionele techniek.

Immediate Provisional Implant (IPI):
Immediate Provisional Implant-stift:
Plaats de copings op de Immediate Provisional Implants:

1.  Plaats het zelfpolymeriserende, elementgekleurde kunststof in de kunststof schaal 
en plaats over de copings.

2.  Als het kunststof is uitgehard, verwijdert u de prothese met de copings eraan 
bevestigd.

3.  Voltooi de prothese en verfijn de occlusie.

4.  Cementeer de restauratie met tijdelijk cement.

Immediate Provisional Implant Comfort Cap:
1.  Maak de Immediate Provisional Implant Comfort Cap vast aan het implantaat.

Materialen:
NobelPerfect®-systeem: 
–  Afdrukstiften: titaniumlegering 90% Ti, 6% Al, 4% V

–  Implantaatanalogen: titaniumlegering 90% Ti, 6% Al, 4% V

- Abutments/Healing Abutments: titaniumlegering 90% Ti, 6% Al, 4% V

Brånemark System® Novum:
–  Implantaatanalogen: titaniumlegering 90% Ti, 6% Al, 4% V

Brånemark System®:
-  Healing Caps: polybutyleentereftalaat (PBT) Pocan

–  Abutment gehoekt: niet-gelegeerd titanium klasse 1 en 4; schroef: titaniumlegering 
90% Ti, 6% Al, 4% V

-  Abutments Complete/EsthetiCone: niet-gelegeerd titanium klasse 1 en 4; schroef: 
titaniumlegering 90% Ti, 6% Al, 4% V

-  Ball Attachment-behuizingen (kunststof kap met O-ring): rubber; O-ring: Buna-N-Nitril, 
kunststof kap: PEEK

Steri-Oss™ en Replace™ External Hex:
-  Tijdelijke coping en schroef: titaniumlegering 90% Ti, 6% Al, 4% V

-  Directe abutment kunststof: acetaal (Delrin) kunststof; schroef: titaniumlegering 90% Ti, 
6% Al, 4% V

-  Directe abutment goud/kunststof: acetaal (Delrin) kunststof; schroef: titaniumlegering 
90% Ti, 6% Al, 4% V

-  Stift goud/kunststof: goudlegering voor copings, acetaal (Delrin) kunststof, schroef: 
titaniumlegering 90% Ti, 6% Al, 4% V

-  PME coping goud/kunststof: goudlegering voor copings, schroef: titaniumlegering 
90% Ti, 6% Al, 4% V

Immediate Provisional Implant (IPI):
-  Copings: titaniumlegering 90% Ti, 6% Al, 4% V

–  Kappen: polybutyleentereftalaat wit (PET)

Informatie over steriliteit en hergebruik:
NobelPerfect®-systeem: 
De NobelPerfect® Impression Coping (afdrukstift) wordt niet-steriel geleverd en is bedoeld 
voor hergebruik. Reinig, desinfecteer en steriliseer het product vóór hergebruik volgens 
de aanbevolen richtlijnen. 

Waarschuwing: gebruik geen instrumenten waarvan de verpakking is beschadigd of 
reeds is geopend. 

Waarschuwing: gebruik van een niet-steriel instrument kan leiden tot weefselinfectie of 
infectieziekten. 

De NobelPerfect® Implant Replica (implantaatanaloog) wordt niet-steriel geleverd en is 
bedoeld voor hergebruik.

Opmerking: de implantaatanaloog wordt alleen gebruikt in het tandtechnisch 
laboratorium (geen intraoraal gebruik) en heeft geen reinigings- en sterilisatievereisten. 

De NobelPerfect® Abutment wordt niet-steriel geleverd en is bedoeld voor eenmalig 
gebruik. Reinig, desinfecteer en steriliseer het product vóór gebruik volgens de 
aanbevolen richtlijnen. 

Waarschuwing: gebruik geen instrumenten waarvan de verpakking is beschadigd 
of reeds is geopend. 

Waarschuwing: gebruik van een niet-steriel instrument kan leiden tot weefselinfectie 
of infectieziekten. 

Let op: dit is een product voor eenmalig gebruik dat niet opnieuw mag worden 
gesteriliseerd. Opnieuw verwerken kan de mechanische, chemische en/of biologische 
eigenschappen aantasten. Hergebruik kan kruisbesmetting veroorzaken. 

De NobelPerfect® Healing Abutment wordt steriel geleverd en is uitsluitend bedoeld 
voor eenmalig gebruik vóór de vermelde vervaldatum. 

Waarschuwing: gebruik geen instrumenten waarvan de verpakking is beschadigd of 
reeds is geopend.

Let op: dit is een product voor eenmalig gebruik dat niet opnieuw mag worden 
gesteriliseerd. Opnieuw verwerken kan de mechanische, chemische en/of biologische 
eigenschappen aantasten. Hergebruik kan kruisbesmetting veroorzaken.

Waarschuwing: gebruik geen instrumenten waarvan de verpakking is beschadigd of 
reeds is geopend.

Brånemark System® Novum:
De Analoogbevestiging Novum wordt niet-steriel geleverd en kan opnieuw worden 
gebruikt. Opmerking: de implantaatanaloog wordt alleen gebruikt in het tandtechnisch 
laboratorium (geen intraoraal gebruik) en heeft geen reinigings- en sterilisatievereisten.
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Brånemark System®:
De volgende componenten voor Brånemark System®: Healing Caps en kunststof kappen 
met O-ring worden niet-steriel geleverd en zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. 

Reinig, desinfecteer en steriliseer het product vóór gebruik volgens de aanbevolen 
richtlijnen.

Waarschuwing: gebruik van een niet-steriel instrument kan leiden tot weefselinfectie of 
infectieziekten. 

Waarschuwing: gebruik geen instrumenten waarvan de verpakking is beschadigd of 
reeds is geopend. 

Let op: de hierboven vermelde artikelen zijn producten voor eenmalig gebruik die 
niet opnieuw mogen worden gesteriliseerd/gebruikt. Opnieuw verwerken kan de 
mechanische, chemische en/of biologische eigenschappen aantasten. Hergebruik kan 
kruisbesmetting veroorzaken.

De volgende componenten voor Brånemark System®: Gehoekte abutments en Complete/
EsthetiCone Abutments worden steriel geleverd en zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig 
gebruik vóór de weergegeven vervaldatum.

Waarschuwing: gebruik geen instrumenten waarvan de verpakking is beschadigd of 
reeds is geopend. 

Waarschuwing: het gebruik van niet-steriele componenten kan leiden tot 
weefselinfecties of besmettelijke ziekten

Let op: de hierboven vermelde artikelen zijn producten voor eenmalig gebruik die 
niet opnieuw mogen worden gesteriliseerd/gebruikt. Opnieuw verwerken kan de 
mechanische, chemische en/of biologische eigenschappen aantasten. Hergebruik 
kan kruisbesmetting veroorzaken.

Steri-Oss™ en Replace™ External Hex:

De volgende componenten voor Steri-Oss™ en Replace™ External Hex: 
PME tijdelijke copings, PME Gold Copings, directe abutments, en Gold Copings zijn 
bedoeld voor eenmalig gebruik en mogen niet opnieuw worden verwerkt/gesteriliseerd.

Reinig, desinfecteer en steriliseer het product vóór gebruik volgens de aanbevolen 
richtlijnen.

Waarschuwing: gebruik van een niet-steriel instrument kan leiden tot weefselinfectie 
of infectieziekten. 

Waarschuwing: gebruik geen instrumenten waarvan de verpakking is beschadigd 
of reeds is geopend. 

Let op: dit is een product voor eenmalig gebruik dat niet opnieuw mag worden 
gesteriliseerd. Opnieuw verwerken kan de mechanische, chemische en/of biologische 
eigenschappen aantasten. Hergebruik kan kruisbesmetting veroorzaken.

Immediate Provisional Implant (IPI):
De volgende componenten voor Immediate Provisional Implant: 
IPI Coping en IPI Comfort Cap worden niet-steriel geleverd en zijn bedoeld voor eenmalig 
gebruik. 
Niet gebruiken na de vermelde vervaldatum. 

Reinig, desinfecteer en steriliseer het product vóór gebruik volgens de aanbevolen 
richtlijnen.

Waarschuwing: gebruik van een niet-steriel instrument kan leiden tot weefselinfectie of 
infectieziekten. 

Waarschuwing: gebruik geen instrumenten waarvan de verpakking is beschadigd of 
reeds is geopend. 

Let op: dit is een product voor eenmalig gebruik dat niet opnieuw mag worden 
gesteriliseerd. Opnieuw verwerken kan de mechanische, chemische en/of biologische 
eigenschappen aantasten. Hergebruik kan kruisbesmetting veroorzaken.

Instructies voor reinigen en steriliseren:
Indien vereist (zie bovenstaande gedeelte): Reinig het product handmatig of machinaal, 
desinfecteer en droog het product volgens de aanwijzingen in de Richtlijnen voor 
reiniging en sterilisatie op nobelbiocare.com/sterilization.

Inspecteer het product en plaats één product in een sterilisatiezak en steriliseer het. 
Zowel de zwaartekrachtcyclus (verzadigde stoom) als de pre-vacuümcyclus 
(lucht verwijderd) kunnen worden toegepast met de volgende parameters: 

Voor de VS: steriliseer het product met stoom op 132 °C (270 °F) gedurende 4 minuten 
bij gebruik van de pre-vacuümmethode en 15 minuten bij de zwaartekrachtmethode. 
Drogen gedurende 20 tot 30 minuten bij gebruik van de pre-vacuümmethode en 15 tot 
30 minuten bij de zwaartekrachtmethode. 

NL Alle rechten voorbehouden.  
Nobel Biocare, het Nobel Biocare-logo en alle andere handelsmerken die in dit document 
worden gebruikt, zijn tenzij anders wordt vermeld of logischerwijs volgend uit de context, 
handelsmerken van Nobel Biocare. De productafbeeldingen zijn niet altijd op schaal. IF
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Voor de VS: gebruik voor de sterilisatieparameters sterilisatieaccessoires die door de FDA 
zijn goedgekeurd.

Voor buiten de VS: temperatuur 132 °C, max 137 °C gedurende 3 minuten (maximaal 
20 minuten). 10 minuten in kamer laten drogen. 

Voor het VK: temperatuur 134 °C, max 137 °C gedurende 3 minuten (maximaal 
20 minuten). 10 minuten in kamer laten drogen.

De complete voorschriften vindt u in "Cleaning & Sterilization Guidelines including 
Magnetic Resonance Imaging Information of Nobel Biocare Products" (Reiniging- 
en sterilisatierichtlijnen voor Nobel Biocare-producten, inclusief MRI-informatie) op 
www.nobelbiocare.com/sterilization. U kunt ook de nieuwste gedrukte versie opvragen 
bij een Nobel Biocare-vertegenwoordiger.

Informatie over de veiligheid bij magnetische resonantie (MR):
Deze artikelen zijn niet beoordeeld op veiligheid en compatibiliteit in een MR-omgeving. 
Ze zijn niet getest op verhitting, migratie of beeldartefact in een MR-omgeving. Omtrent 
de veiligheid in de MR-omgeving is niets bekend. Een scan maken van een patiënt die dit 
product heeft, kan letsel bij de patiënt tot gevolg hebben. 

Meer informatie over Magnetic Resonance Imaging vindt u in "Cleaning & Sterilization 
Guidelines for Nobel Biocare Products including Magnetic Resonance Imaging of Nobel 
Biocare Products" (Richtlijnen voor reiniging en sterilisatie voor Nobel Biocare-producten, 
inclusief informatie over Magnetic Resonance Imaging) op www.nobelbiocare.com. U kunt 
ook de nieuwste gedrukte versie opvragen bij een Nobel Biocare-vertegenwoordiger. 

Opslag, gebruik en vervoer:
Het product moet in de oorspronkelijke verpakking, in een droge omgeving en bij 
kamertemperatuur worden bewaard en vervoerd, en mag niet worden blootgesteld aan 
direct zonlicht. Verkeerd bewaren en vervoeren kan de eigenschappen en werking van het 
product negatief beïnvloeden. 

Afvoer:
Het product moet volgens lokale voorschriften en milieuwetgeving worden afgevoerd, 
rekening houdend met de mate van vervuiling.

 
  Fabrikant: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26  
Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Zweden. 
Telefoonnummer: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com


